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a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak 
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Módosítás 392
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
12-cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mezőgazdasági tanácsadó rendszer Mezőgazdasági tanácsadó és kutatási
rendszer

Or. en

Módosítás 393
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tanácsadói tevékenységnek ki kell 
terjednie legalább az 1. fejezetben említett, 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményekre, valamint a 
mezőgazdasági földterületek jó 
mezőgazdasági és ökológiai állapotára.

(2) A tanácsadói és kutatási
tevékenységnek ki kell terjednie legalább 
az 1. fejezetben említett, jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelményekre, 
valamint a mezőgazdasági földterületek jó 
mezőgazdasági és ökológiai állapotára.

Or. en

Módosítás 394
Stéphane Le Foll
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tanácsadói tevékenységnek ki kell 
terjednie legalább az 1. fejezetben említett, 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményekre, valamint a 
mezőgazdasági földterületek jó 

(2) A tanácsadói tevékenységnek ki kell 
terjednie legalább az 1. fejezetben említett, 
jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményekre, a mezőgazdasági 
földterületek jó mezőgazdasági és 
ökológiai állapotára, valamint a 
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mezőgazdasági és ökológiai állapotára. gazdaságilag hatékony, ökológialag 
fenntartható, illetve a természeti 
erőforrások és termelési költségek 
(energia, inputok stb.) tekintetében 
hatékonyabb termelési módszerekre.

Or. fr

Indokolás

La conditionnalité joue un rôle utile, mais un important travail de vulgarisation doit être 
entrepris auprès des agriculteurs afin de les aider à mettre en place de nouveaux modèles de 
production performants sur le plan de la production et plus durables intégrant de nombreuses 
externalités négatives de l’agriculture. Certains agriculteurs utilisent déjà ces nouveaux 
itinéraires techniques qui conduisent l’agriculteur à raisonner plus globalement le 
fonctionnement de son exploitation prise en compte dans son écosystème. Ces nouvelles 
pratiques  procèdent d’un changement technologique susceptible d’engager l’agriculture sur 
une voie de développement plus viable et plus durable. Il convient de favoriser la diffusion 
des ces innovations par le biais du conseil auprès des agriculteurs.

Módosítás 395
Maria Petre

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előnyben részesítik 
azokat a mezőgazdasági termelőket, akik 
évente több mint 15 000 EUR közvetlen 
kifizetésben részesülnek.

törölve

Or. ro

Indokolás

Aceasta masura constituie un act de discriminare pentru exploatatiile agricole mici, care au 
cel mai mult nevoie de consiliere.
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Módosítás 396
Stéphane Le Foll

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előnyben részesítik 
azokat a mezőgazdasági termelőket, akik 
évente több mint 15 000 EUR közvetlen 
kifizetésben részesülnek.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról. 
hogy minden mezőgazdasági termelő 
önkéntes alapon vehessen részt ebben a 
tanácsadói rendszerben.

Or. fr

Módosítás 397
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előnyben részesítik 
azokat a mezőgazdasági termelőket, akik 
évente több mint 15 000 EUR közvetlen 
kifizetésben részesülnek.

(2) A tagállamok előnyben részesítik 
azokat a mezőgazdasági termelőket, akik 
évente több mint 15 000 EUR közvetlen 
kifizetésben részesülnek és azokat, akik 35 
évnél fiatalabbak.

Or. nl

Indokolás

Landbouwers die jonger zijn dan 35 jaar dienen een extra steun in de rug, aangezien zij onze 
toekomstige voedselvoorziening moeten waarborgen en daarbij onze concurrentiepositie en 
duurzaamheidseisen veilig moeten stellen.
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Módosítás 398
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2010. december 31-
ig jelentést nyújt be a mezőgazdasági 
tanácsadó rendszer alkalmazásáról, 
szükség esetén az annak kötelezővé 
tételére irányuló megfelelő javaslatokkal 
együtt.

Ezzel a felülvizsgálattal minden 
tagállamban megállapítják, hogy melyek a 
legjobb gyakorlatok, valamint a 
tagállamoknak a tanácsadói és kutatási 
rendszerre vonatkozó leghatékonyabb és 
leghatásosabb javaslatait.

Or. en

Módosítás 399
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mezőgazdasági parcellák 
azonosítására szolgáló rendszer adott 
esetben magában foglalja az olajbogyó-
termesztési földrajzi információs 
rendszert.

törölve

Or. es

Indokolás

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.
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Módosítás 400
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen adatbázis rendeltetése különösen az 
érintett tagállam illetékes hatósága útján a 
2000. évvel kezdődő naptári és/vagy 
gazdasági évre vonatkozó adatok közvetlen 
és azonnali lehívásának lehetővé tétele.

Ezen adatbázis rendeltetése különösen az 
érintett tagállam illetékes hatósága útján a
2000. évvel kezdődő naptári és/vagy 
gazdasági évre, vagy az új tagállamok 
esetében az Unióhoz történő 
csatlakozásuk első évére vonatkozó adatok 
közvetlen és azonnali lehívásának lehetővé 
tétele.

Or. ro

Indokolás

Pentru statele care au aderat în 2004 sau 2007 anul 2000 nu poate fi an de referinţă.

Módosítás 401
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes tagállamok dönthetnek úgy, 
hogy a támogatási kérelemben csak az 
előző évben benyújtott támogatási 
kérelemhez képest megváltozott adatoknak
kell szerepelniük. Az egyes tagállamok 
nyomtatott űrlapokat bocsátanak 
rendelkezésre az előző évben 
meghatározott területek alapján, továbbá 
grafikus anyagokat, amelyeken feltüntetik 
az érintett területek földrajzi 
elhelyezkedését és adott esetben az olajfák 
helyét.

(2) Az egyes tagállamok dönthetnek úgy, 
hogy a támogatási kérelemben csak az 
előző évben benyújtott támogatási 
kérelemhez képest megváltozott adatoknak 
kell szerepelniük. Az egyes tagállamok 
nyomtatott űrlapokat bocsátanak 
rendelkezésre az előző évben 
meghatározott területek alapján, továbbá 
grafikus anyagokat, amelyeken feltüntetik 
az érintett területek földrajzi 
elhelyezkedését.

Or. es
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Indokolás

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Módosítás 402
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A támogatási kérelmek tekintetében a 
tagállamok adminisztratív ellenőrzéseket 
végeznek a támogatásra vonatkozó 
jogosultsági feltételek teljesülésének 
ellenőrzése céljából.

(1) A támogatási kérelmek tekintetében a 
tagállamok adminisztratív ellenőrzéseket 
végeznek a támogatásra vonatkozó 
jogosultsági feltételek teljesülésének 
ellenőrzése céljából. Ezek az 
adminisztratív ellenőrzések nem 
jelenthetnek túl nagy terheket a 
mezőgazdasági termelők számára, főleg a 
költségek és az adminisztratív 
formalitások tekintetében.

Or. en

Indokolás

Reduce red tape.

Módosítás 403
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok helyszíni ellenőrzést 
folytatnak annak ellenőrzésére, hogy az 
egyes mezőgazdasági termelők betartják-e 
az 1. fejezetben említett kötelezettségeket.

(1) A tagállamok helyszíni ellenőrzést 
folytatnak annak ellenőrzésére, hogy az 
egyes mezőgazdasági termelők betartják-e 
az 1. fejezetben említett kötelezettségeket.  
Ezeket az ellenőrzéseket üzemenként 
maximum egy nap alatt le kell folytatni.
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Or. en

Indokolás

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development ".

Módosítás 404
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok helyszíni ellenőrzést 
folytatnak annak ellenőrzésére, hogy az 
egyes mezőgazdasági termelők betartják-e 
az 1. fejezetben említett kötelezettségeket.

(1) A tagállamok helyszíni ellenőrzést 
folytatnak annak ellenőrzésére, hogy az 
egyes mezőgazdasági termelők betartják-e 
az 1. fejezetben említett kötelezettségeket.  
Ezek az ellenőrzések nem jelenthetnek túl 
nagy terhet a mezőgazdasági termelők 
számára.

Or. en

Indokolás

Reduce red tape for cross compliance.

Módosítás 405
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok helyszíni ellenőrzést 
folytatnak annak ellenőrzésére, hogy az 
egyes mezőgazdasági termelők betartják-e 
az 1. fejezetben említett kötelezettségeket. 

(1) A tagállamok helyszíni ellenőrzést 
folytatnak annak ellenőrzésére, hogy az 
egyes mezőgazdasági termelők betartják-e 
az 1. fejezetben említett kötelezettségeket. 
Ezek az ellenőrzések fokozatos 
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kockázatelemzés alapján zajlanak, és nem 
érintenek minden kedvezményezettet.

Or. ro

Indokolás

Acţiunile de control nu trebuie să acapareze activitatea de management a PAC din statele 
membre. Pe baza unei evaluări se pot identifica beneficiarii unde riscul nerespectării bunelor 
condiţii agricole şi de mediu în ani consecutivi este cel mai mare pentru a direcţiona 
controlul către aceştia.

Módosítás 406
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok igénybe vehetik meglévő 
igazgatási és ellenőrzési rendszereiket 
annak biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők megfeleljenek az 1. fejezetben 
említett, jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelményeknek, valamint 
a mezőgazdasági földterületek jó 
mezőgazdasági és ökológiai állapotára 
vonatkozó előírásoknak.

(2) A tagállamok igénybe vehetik meglévő 
igazgatási és ellenőrzési rendszereiket 
annak biztosítására, hogy a mezőgazdasági 
termelők megfeleljenek az 1. fejezetben 
említett, jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelményeknek, valamint 
a mezőgazdasági földterületek jó 
mezőgazdasági és ökológiai állapotára 
vonatkozó előírásoknak.  Mindazonáltal a 
tagállamok törekednek arra, hogy 
korlátozzák az ellenőrző szervezetek és az 
adott mezőgazdasági üzemben helyszíni 
ellenőrzést végző személyek számát.

Or. en

Indokolás

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Módosítás 407
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak lehetőségük van 
magánkézben lévő ellenőrzési és 
adminisztrációs rendszerek igénybe 
vételére, amennyiben ezeket a nemzeti 
hatóságok akreditálták.

Or. en

Módosítás 408
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok igyekeznek úgy 
szervezni, hogy amennyiben adott 
mezőgazdasági üzem, az időszakos 
számlák miatt az év bizonyos szakaszában 
jobban ellenőrizhető, annak ellenőrzésére 
ebben az időszakban kerüljön sor. 
Amennyiben azonban az ellenőrző 
szervezet a helyszíni ellenőrzés során nem 
tudott ellenőrizni egy adott irányítási 
elemet, vagy annak egy részét, illetve a jó 
mezőgazdasági és környezetvédelmi 
feltételek meglétét az időszakos 
számlázások miatt, a feltételeket és 
követelményeket betartottnak kell 
tekinteni.

Or. en
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Módosítás 409
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdést alkalmazni kell abban 
az esetben is, ha az előírások említett 
megsértése olyan cselekmény vagy 
mulasztás eredménye, amely közvetlenül 
annak a személynek róható fel, akinek a 
földterületet átruházták, vagy aki azt 
átruházta.

Az első albekezdést alkalmazni kell abban 
az esetben is, ha az előírások említett 
megsértése olyan cselekmény vagy 
mulasztás eredménye, amely közvetlenül 
annak a személynek róható fel, akinek a 
földterületet átruházták, vagy aki azt 
átruházta, kivéve, ha az a személy, akinek 
az előírások megsértése felróható, az adott 
évre támogatási kérelmet nyújtott be. Ez 
utóbbi esetben az (1) bekezdésben említett 
szankció alkalmazandó az előírások 
megsértőjének kifizetendő összegek 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 410
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E bekezdés alkalmazásában az „átruházás”: 
bármely olyan ügylet, amelynek révén a 
mezőgazdasági földterület többé nem áll az 
átruházó rendelkezésére.

E bekezdés alkalmazásában az „átruházás”: 
bármely olyan ügylet, amelynek révén a 
mezőgazdasági földterület többé nem áll az 
átruházó rendelkezésére, az olyan 
tranzakciók kivételeével, amelyeket az 
érintett mezőgazdasági termelő nem tud 
megakadályozni.

Or. en
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Módosítás 411
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés ellenére és a 26. cikk 
(1) bekezdésében említett részletes 
szabályokban megállapított feltételekkel 
összhangban a tagállamok dönthetnek úgy, 
hogy nem alkalmaznak csökkentést vagy 
kizárást, amennyiben annak összege 
mezőgazdasági termelőnként és naptári 
évenként legfeljebb 100 eurót tenne ki, és 
tartalmazza az 1698/2005/EK rendelet 51. 
cikkének (1) bekezdése értelmében 
alkalmazott csökkentéseket vagy kizárást.

(3) Az (1) bekezdés ellenére és a 26. cikk 
(1) bekezdésében említett részletes 
szabályokban megállapított feltételekkel 
összhangban a tagállamok dönthetnek úgy, 
hogy nem alkalmaznak csökkentést vagy 
kizárást, amennyiben annak összege 
mezőgazdasági termelőnként és naptári 
évenként legfeljebb 100 eurót tenne ki.

Or. ro

Indokolás

Cele două chestiuni trebuie tratate separat. In acest sens,textul propus de Comisie trebuie sa 
prevada clar aplicarea pragului de 100 Euro atat in cadrul Pilonului I, cat si in cadrul 
Pilonului II.

Módosítás 412
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy tagállam úgy határoz, 
hogy az első albekezdésben előírt 
lehetőséget veszi igénybe, akkor a 
következő évben az illetékes hatóság 
megteszi az annak biztosításához 
szükséges intézkedéseket, hogy a 
mezőgazdasági termelő orvosolja az 
előírások szóban forgó megsértésével 
kapcsolatban megállapított jogsértő 
állapotot. A ténymegállapításról és az 

törölve
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előírások megsértésének orvosolása 
érdekében teendő intézkedésekről 
értesíteni kell a mezőgazdasági termelőt.

Or. de

Módosítás 413
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
257 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy tagállam úgy határoz, 
hogy az első albekezdésben előírt 
lehetőséget veszi igénybe, akkor a 
következő évben az illetékes hatóság 
megteszi az annak biztosításához 
szükséges intézkedéseket, hogy a 
mezőgazdasági termelő orvosolja az 
előírások szóban forgó megsértésével 
kapcsolatban megállapított jogsértő 
állapotot. A ténymegállapításról és az 
előírások megsértésének orvosolása 
érdekében teendő intézkedésekről 
értesíteni kell a mezőgazdasági termelőt.

Amennyiben egy tagállam úgy határoz, 
hogy az első albekezdésben előírt 
lehetőséget veszi igénybe, tájékoztatja a 
mezőgazdasági termelőt az előírások 
megsértésének megállapításáról, aki 
köteles értesíteni a tagállamot a probléma 
megoldására tett intézkedésekről. Az 
illetékes hatóság, a mezőgazdasági 
termelő intézkedéseinek ellenőrzése 
céljából, beleveszi az adott gazdaságot a 
következő évben esedékes helyszíni 
ellenőrzésekhez szükséges 
kockázatelemzésbe.

Or. es

Indokolás

Si, en aras de la simplificación,  se aplica la regla de mínimis contemplada en el primer 
párrafo del apartado 3, basta con que se tengan en cuenta en el análisis de riesgo del año 
siguiente
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Módosítás 414
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kivéve, ha a mezőgazdasági termelő 
azonnal megtette az előírások 
megállapított megsértését orvosló 
intézkedést, az illetékes hatóság meghozza 
az annak biztosításához szükséges 
intézkedést – amely adott esetben 
adminisztratív ellenőrzésre korlátozódhat 
–, hogy a termelő orvosolja az előírások 
megsértését. Az előírások kisebb 
jelentőségű megsértésével kapcsolatos 
ténymegállapításokról és az előírások 
megsértésének orvoslása érdekében 
teendő intézkedésekről értesíteni kell a 
mezőgazdasági termelőt.

Az előírások kisebb jelentőségű 
megsértésével kapcsolatos 
ténymegállapításokról a mezőgazdasági 
termelő értesítést kap.

Or. en

Módosítás 415
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 25. cikkben megállapított 
ökofeltételekre vonatkozó szabályok be 
nem tartása miatt a kifizetések 
csökkentése vagy az azokból történő 
kizárás esetén ugyanarra a 
szabályszegésre nem alkalmazható a 
nemzeti jog szerinti büntetés. Amennyiben 
a nemzeti jogszabályok megsértését 
követően bírságot szabtak ki, az előírások 
ugyanezen szabáyok megsértése 
tekintetében nem szabhatják ki a 
kifizetések csökkentését vagy kizárását.
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Or. en

Módosítás 416
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
Felülvizsgálat

Legkésőbb 2007. december 31-ig, majd ezt 
követően minden évben a Bizottság 
jelentést készít az ökofeltételek 
rendszeréről, amelyet szükség esetén 
megfelelő javaslatokkal egészít ki, különös 
tekintettel a következőkre:
- a III. mellékletben megállapított,
gazdálkodási követelmények jegyzékének 
módosítása,
- jogszabályok egyszerűsítése, 
deregulációja és javítása a jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelmények 
jegyzéke alapján, külön figyelmet fordítva 
a nitrátokra vonatkozó jogszabályokra
- a rendelkezésre álló ellenőrzési 
rendszerek egyszerűsítése, javítása és 
összehangolása, a mutatókon alapuló 
ellenőrzések kidolgozása, a magán 
tanúsítási programok keretében már 
elvégzett ellenőrzések, a jogszabályban 
foglalt gazdálkodási követelményeket 
végrehajtó nemzeti jogszabályok alapján 
már elvégzett ellenőrzések és az 
információs és kommunikációs 
technológiák által kínált lehetőségek 
figyelembevételével,
A jelentések tartalmazzák az ökofeltételek 
ellenőrzésének becsült összköltségét az 
előző évre, illetve a közzététel évére 
vonatkozóan.
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Or. en

Indokolás

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Módosítás 417
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. fejezetben szereplő előírások 
megsértése esetén alkalmazott 
csökkentésekből és kizárásokból eredő 
összegek az EMGA-nál kerülnek 
jóváírásra. A tagállamok ezekből az 
összegekből 25%-ot tarthatnak vissza.

Az előírások megsértése esetén alkalmazott 
csökkentésekből és kizárásokból eredő 
összegek a nemzeti tartalékalapba 
kerülnek, és azok között a fő 
tevékenységként mezőgazdasági 
tevékenységet folytató, illetve az új 
mezőgazdasági termelők között kerülnek 
kiosztásra.

Or. el

Módosítás 418
Ioannis Gklavakis

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a következő esetekben 
nem ítélnek oda közvetlen támogatást a 
mezőgazdasági termelőnek:

(1) A tagállamok a következő esetekben 
objektív és disztkriminációmentes alapon
dönthetnek úgy, hogy nem ítélnek oda 
közvetlen támogatást a mezőgazdasági 
termelőnek:

Or. el
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Indokolás

H θέσπιση κατώτατου ορίου είτε επί της πληρωμής είτε επί της εκτάσεως πλήττει τα κράτη μέλη 
με πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις και θα αποκλείσει μεγάλο αριθμό παραγωγών.

Módosítás 419
Ilda Figueiredo

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a következő esetekben 
nem ítélnek oda közvetlen támogatást a 
mezőgazdasági termelőnek:

(1) a közvetlen kifizetések minden 
mezőgazdasági termelő számára 
garantáltak.  Az 1000 eurónál kiebb 
összegű közvetlen kifizetésben részesülő 
mezőgazdasági termelők évente egy 
alkalommal kiegészítésre jogosultak a 
támogatás minimális összegének 
eléréshez.

a) ha az adott naptári évben nyújtandó, 
igényelt vagy odaítélendő közvetlen 
kifizetések teljes összege nem haladja meg 
a 250 eurót, vagy

b) ha a közvetlen támogatás igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb mint egy hektár. Ugyanakkor 
Ciprus 0,3 hektárban, Málta pedig 0,1 
hektárban állapíthatja meg a legkisebb 
támogatható területet.
A 45. cikk (1) bekezdésében említett 
speciális jogosultságokkal rendelkező 
mezőgazdasági termelők esetében azonban 
az a) pontban említett feltételt kell 
alkalmazni.

Or. pt

Indokolás

Os agricultores com apoios directos inferiores a 1000 euros devem ter direito a um 
complemento até atingir este valor mínimo a ser pago uma vez por ano.
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Módosítás 420
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a következő esetekben 
nem ítélnek oda közvetlen támogatást a 
mezőgazdasági termelőnek:

(1) A tagállamok a következő esetekben 
dönthetnek úgy, hogy nem ítélnek oda 
közvetlen támogatást a mezőgazdasági 
termelőnek:

Or. es

Indokolás

La aplicación de esta disposición debe ser optativa para los Estados miembros.

Módosítás 421
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a következő esetekben 
nem ítélnek oda közvetlen támogatást a 
mezőgazdasági termelőnek:

(1) A tagállamoknak bizonyos feltételek 
fennállása esetén lehetőségük van rá, 
hogy ne ítéljenek oda közvetlen támogatást 
a mezőgazdasági termelőnek

Or. en

Indokolás

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It is appropriate to: make the measure 
voluntary for member states, 2. allow member states to set thresholds for minimum payments 
within a given range.
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Módosítás 422
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a következő esetekben 
nem ítélnek oda közvetlen támogatást a 
mezőgazdasági termelőnek:

(1) A tagállamoknak bizonyos feltételek 
fennállása esetén lehetőségük van rá, 
hogy ne ítéljenek oda közvetlen támogatást 
a mezőgazdasági termelőnek

Or. en

Módosítás 423
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a következő esetekben 
nem ítélnek oda közvetlen támogatást a 
mezőgazdasági termelőnek:

(1) A tagállamok saját hatáskörben 
döntenek a közvetlen kifizetések 
odaítélésének minimumkövetelményeit 
illetően:

Or. hu

Indokolás

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Módosítás 424
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a következő esetekben (1) A tagállamok a következő esetben vagy 
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nem ítélnek oda közvetlen támogatást a 
mezőgazdasági termelőnek:

esetekben utasíthaják el közvetlen 
támogatás odaítélését a mezőgazdasági 
termelőnek:

Or. en

Indokolás

In order to take into account the structural differences that rule the 27 Member States and to 
respect the principle of subsidarity, the  application of a minimum treshold should be optional 
and the determination of its value should belong to the Member States.

Moreover, to respect the gradual application of  the CMO for wine and the progressive 
increase of the national envelope between 2009 and 2012, as foreseen  by the regulation CE 
479/2008, the application of a minimum treshold, calculated on the basis of the amount of the 
direct payments, shall apply on wine growing surfaces only from the year 2012.

Módosítás 425
Maria Petre

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az adott naptári évben nyújtandó, 
igényelt vagy odaítélendő közvetlen 
kifizetések teljes összege nem haladja meg 
a 250 eurót, vagy

törölve

Or. ro

Indokolás

Pentru limitarea costurilor birocratice este de dorit simplificarea procedurilor, nu 
penalizarea exploatatiilor foarte mici.
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Módosítás 426
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az adott naptári évben nyújtandó, 
igényelt vagy odaítélendő közvetlen 
kifizetések teljes összege nem haladja meg 
a 250 eurót, vagy

törölve

Or. hu

Indokolás

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Módosítás 427
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az adott naptári évben nyújtandó, 
igényelt vagy odaítélendő közvetlen 
kifizetések teljes összege nem haladja meg 
a 250 eurót, vagy

a) ha az adott naptári évben nyújtandó, 
igényelt vagy odaítélendő közvetlen 
kifizetések teljes összege nem haladja meg 
az adott tagállam által meghatározott 
összeget 1000 euró erejéig, vagy

Or. en
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Módosítás 428
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az adott naptári évben nyújtandó, 
igényelt vagy odaítélendő közvetlen 
kifizetések teljes összege nem haladja meg 
a 250 eurót, vagy

a) ha az adott naptári évben nyújtandó, 
igényelt vagy odaítélendő közvetlen 
kifizetések teljes összege nem haladja meg 
az adott tagállam által meghatározott 
összeget 1000 euró erejéig, vagy

Or. en

Indokolás

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It is appropriate to: 1.make the 
measure voluntary for member states, 2.allow member states to set thresholds for minimum 
payments within a given range.

Módosítás 429
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az adott naptári évben nyújtandó, 
igényelt vagy odaítélendő közvetlen 
kifizetések teljes összege nem haladja meg 
a 250 eurót, vagy

a) ha az adott naptári évben nyújtandó, 
igényelt vagy odaítélendő közvetlen 
kifizetések teljes összege nem haladja meg 
az adott tagállam által meghatározott 
összeget és 500 eurót, vagy

Or. es
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Módosítás 430
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az adott naptári évben nyújtandó, 
igényelt vagy odaítélendő közvetlen 
kifizetések teljes összege nem haladja meg 
a 250 eurót, vagy

a) ha az adott naptári évben nyújtandó, 
igényelt vagy odaítélendő közvetlen 
kifizetések teljes összege nem haladja meg 
a 250 eurót, új tagállamok esetében a 150 
eurót, vagy

Or. hu

Indokolás

Az új tagállamokban a referenciahozamok, és emiatt a területalapú támogatás átlagos 
összege alacsonyabb, mint a régi tagállamokban. Azonos minimális összeghatár esetén az új 
tagállamokban sokkal több termelő esne el a támogatástól, ezzel az alacsonyabb 
referenciahozamok kétszeresen is sújtanák a termelőket.

Módosítás 431
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az adott naptári évben nyújtandó, 
igényelt vagy odaítélendő közvetlen 
kifizetések teljes összege nem haladja meg 
a 250 eurót, vagy

a) ha az adott naptári évben nyújtandó, 
igényelt vagy odaítélendő közvetlen 
kifizetések teljes összege nem haladja meg 
az adott tagállam által meghatározott 
minimumküszöböt, és/vagy

Or. en
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Módosítás 432
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a közvetlen támogatás igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb mint egy hektár. Ugyanakkor 
Ciprus 0,3 hektárban, Málta pedig 0,1 
hektárban állapíthatja meg a legkisebb 
támogatható területet.

törölve

Or. hu

Indokolás

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Módosítás 433
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a közvetlen támogatás igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb mint egy hektár. Ugyanakkor 
Ciprus 0,3 hektárban, Málta pedig 0,1 
hektárban állapíthatja meg a legkisebb 
támogatható területet.

b) ha a közvetlen támogatás igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb mint az adott tagállam által 
meghatározott minimumküszöb.

Ezt a két minimumküszöböt objektív és 
diszkriminációmentes módon kell 
meghatározni.
A szőlőre vonatkozó közvetlen kifizetések 
tekintetében, a VII.C melléklet a) 
pontjában meghatározott feltételek csak 
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2012-től alkalmazandóak.

Or. en

Módosítás 434
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a közvetlen támogatás igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb mint egy hektár. Ugyanakkor 
Ciprus 0,3 hektárban, Málta pedig 0,1 
hektárban állapíthatja meg a legkisebb 
támogatható területet.

b) ha a közvetlen támogatás igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb mint öt hektár.

Or. en

Módosítás 435
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a közvetlen támogatás igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb mint egy hektár. Ugyanakkor 
Ciprus 0,3 hektárban, Málta pedig 0,1 
hektárban állapíthatja meg a legkisebb 
támogatható területet.

b) ha a közvetlen támogatás igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb mint öt hektár.

Or. en
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Módosítás 436
Béla Glattfelder

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a közvetlen támogatás igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb mint egy hektár. Ugyanakkor 
Ciprus 0,3 hektárban, Málta pedig 0,1 
hektárban állapíthatja meg a legkisebb 
támogatható területet.

b) ha a közvetlen támogatás igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb mint egy hektár. Ugyanakkor az 
új tagállamok 0,3 hektárban, Málta pedig 
0,1 hektárban állapíthatja meg a legkisebb 
támogatható területet.

Or. hu

Módosítás 437
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a közvetlen támogatás igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb mint egy hektár. Ugyanakkor 
Ciprus 0,3 hektárban, Málta pedig 0,1 
hektárban állapíthatja meg a legkisebb 
támogatható területet.

b) ha a közvetlen támogatás igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb mint az adott tagállam által 
meghatározott terület, és nem több, mint 
két hektár. Ugyanakkor Ciprus 0,3 
hektárban, Málta pedig 0,1 hektárban 
állapíthatja meg a legkisebb támogatható 
területet.

Or. es
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Módosítás 438
Evgeni Kirilov, Petya Stavreva

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a közvetlen támogatás igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb mint egy hektár. Ugyanakkor 
Ciprus 0,3 hektárban, Málta pedig 0,1 
hektárban állapíthatja meg a legkisebb 
támogatható területet.

b) ha a közvetlen támogatás igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb mint az érintett országban 2007-
ben alkalmazott minimális szint. 
Ugyanakkor Ciprus 0,3 hektárban, Málta 
pedig 0,1 hektárban állapíthatja meg a 
legkisebb támogatható területet.

Or. en

Indokolás

The introduction of additional minimum requirements is not an appropriate instrument, 
because through it the possibility to support the income of small farmers will be taken away.
Imposing the additional minimum requirements for small farmers will be harmful for the 
social climate and the local potential in rural areas.

Módosítás 439
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha a közvetlen támogatás igénylésére 
vagy odaítélésére alapot teremtő 
mezőgazdasági üzem támogatható területe 
kevesebb mint egy hektár. Ugyanakkor 
Ciprus 0,3 hektárban, Málta pedig 0,1 
hektárban állapíthatja meg a legkisebb 
támogatható területet.

a) ha a közvetlen támogatás igénylésére és
odaítélésére alapot teremtő mezőgazdasági 
üzem támogatható területe kevesebb mint 
egy hektár támogatási rendszerenként. 
Ugyanakkor Ciprus 0,3 hektárban, Málta 
pedig 0,1 hektárban állapíthatja meg a 
legkisebb támogatható területet.

Or. de
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Módosítás 440
Csaba Sándor Tabajdi

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 45. cikk (1) bekezdésében említett 
speciális jogosultságokkal rendelkező 
mezőgazdasági termelők esetében 
azonban az a) pontban említett feltételt 
kell alkalmazni.

törölve

Or. hu

Indokolás

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Módosítás 441
Ioannis Gklavakis

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Mindesetre, az a) pont alkalmazásából 
származó megtakarítások azon tagállam 
nemzeti tartalékában maradnak, 
amelyben a megtakarítás keletkezett.

Or. el

Indokolás

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εφαρμόσει την παράγραφο α) του αρ. 30, τότε τα ποσά που 
θα εξοικονομηθούν θα πρέπει να παραμείνουν στο εθνικό απόθεμα του εν λόγο κράτους για την 
ενίσχυση των αγροτών.
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Módosítás 442
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok objektív és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
hozhatnak olyan döntést, hogy nem 
ítélnek oda közvetlen kifizetést a Szerződés 
48. cikke második bekezdése értelmében 
vett olyan vállalkozásoknak vagy 
cégeknek, amelyek elsődleges 
tevékenysége nem mezőgazdasági 
tevékenység.

törölve

Or. ro

Indokolás

Excluderea firmelor care nu au ca obiect de activitate principal activităţi agricole este 
discriminatorie. Există riscul ca acele companii vizate şi care respectă prevederile IACS 
(Sistemul Integrat de Administrare şi Control) să atace prevederea la Curtea Europeană.

Módosítás 443
María Isabel Salinas García

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok objektív és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
hozhatnak olyan döntést, hogy nem ítélnek 
oda közvetlen kifizetést a Szerződés 48. 
cikke második bekezdése értelmében vett 
olyan vállalkozásoknak vagy cégeknek, 
amelyek elsődleges tevékenysége nem 
mezőgazdasági tevékenység.

2. A tagállamok objektív és 
megkülönböztetéstől mentes módon 
hozhatnak olyan döntést, hogy nem ítélnek 
oda közvetlen kifizetést a Szerződés 48. 
cikke (2) bekezdése értelmében vett olyan 
vállalkozásoknak vagy cégeknek, amelyek 
elsődleges tevékenysége nem 
mezőgazdasági termékek termelése, 
tenyésztése vagy művelése, ideértve a 
betakarítást, a fejést, az állattenyésztést és 
a mezőgazdasági célból történő 
állattartást, illetve a termelők vagy 
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együttműködések szervezetein keresztül 
folytatott kereskedelmi tevékenységet.

Or. es

Indokolás

Conviene restringir el abono de las ayudas a los productores y tener en cuenta las propias 
estructuras de comercialización con el objetivo de ser más competitivos como son las 
Organizaciones de Productores y Cooperativas, que podrían llegar a ser titulares de 
derechos de pago único y no son más que el sumatorio de los agricultores que la forman.

Módosítás 444
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A támogatások kifizetésére évente 
legfeljebb kétszer, a december 1. és a 
következő naptári év június 30-a közötti 
időszakban kerül sor.

(2) A támogatások kifizetésére évente 
legfeljebb kétszer, a december 1. és a 
következő naptári év június 30-a közötti 
időszakban kerül sor, ideértve a következő 
év június 30-ig esedékes piaci kamatok 
kifizetését is.

Or. en

Módosítás 445
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az illetékes hatósággal folytatott 
perből származó kifizetés késedelme 
esetén a mezőgazdasági termelő 
pernyertességének kihirdetése napjától 
számított kártérítésben részesül, amelynek 
összege megegyezik a piaci kamattal.
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Or. nl

Módosítás 446
Ilda Figueiredo

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az I. mellékletben felsorolt támogatási 
rendszerek keretében a támogatások
kifizetésére nem kerül sor azt megelőzően, 
hogy a jogosultsági feltételekkel 
kapcsolatban a 22. cikk értelmében a 
tagállamok által elvégezendő ellenőrzések 
lezárultak volna.

(3) Az I. mellékletben felsorolt támogatási 
rendszerek keretében a maximum két 
részre osztott teljes kifizetésére nem kerül 
sor azt megelőzően, hogy a jogosultsági 
feltételekkel kapcsolatban a 22. cikk 
értelmében a tagállamok által elvégezendő 
ellenőrzések lezárultak volna.

A teljes támogatás maximum 75%-áig 
terjedő első részlet kifizetésére sor 
kerülhet az ellenőrzések lezárulta előtt.

Or. pt

Indokolás

O primeiro pagamento periódico, de um máximo de 75% do total estimado do pagamento 
devido, pode ser feito antes do fim dos controlos. Tal pagamento permitirá aos agricultores 
planear de forma mais adequada a sua actividade.

Módosítás 447
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindazonáltal, amennyiben a 
kifezetésekre nem kerül sor előzetesen 
vagy két részletben, az első részlet az 
adminisztratív és helyszíni 
ellenőrzéseknek a kifizetés napján 
rendelkezésre álló eredményei alapján 
kerül megállapításra, oly módon, hogy a 
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kifizetés végleges összege ne lehessen 
kevesebb az első részlet összegénél.

Or. en

Módosítás 448
Jan Mulder, Niels Busk, Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az I. mellékletben felsorolt támogatási 
rendszerek keretében a támogatások 
kifizetésére nem kerül sor azt megelőzően, 
hogy a jogosultsági feltételekkel 
kapcsolatban a 22. cikk értelmében a 
tagállamok által elvégezendő ellenőrzések 
lezárultak volna.

(3) Az I. mellékletben felsorolt támogatási 
rendszerek keretében a támogatások 
kérelemre történő kifizetésére nem kerül 
sor azt megelőzően, hogy a kérelemre 
vonatkozó jogosultsági feltételekkel 
kapcsolatban a 22. cikk értelmében a 
tagállamok által elvégezendő ellenőrzések 
lezárultak volna.

Or. en

Módosítás 449
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E cikk (2) bekezdésétől eltérve a 
Bizottság, a 128. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban:

törölve

a) előlegfizetést írhat elő;
b) felhatalmazhatja a tagállamokat, 
hogy – a költségvetési helyzetre is 
figyelemmel – december 1-jét megelőzően 
előleget fizessenek az olyan régiókban, 
ahol rendkívüli körülmények 
következtében a mezőgazdasági termelők 
súlyos pénzügyi nehézségekkel küzdenek:
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i) a támogatások 50%-a erejéig,

vagy
ii) a támogatások 80%-a erejéig, ha 
már rendelkeztek előlegfizetésről.

Or. en

Módosítás 450
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előlegfizetést írhat elő; a) az egyes tagállamok által meghatározott 
dátumig előlegfizetés írhat elő;

Or. ro

Indokolás

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor.

Módosítás 451
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) felhatalmazhatja a tagállamokat, hogy –
a költségvetési helyzetre is figyelemmel –
december 1-jét megelőzően előleget 
fizessenek az olyan régiókban, ahol 
rendkívüli körülmények következtében a 
mezőgazdasági termelők súlyos pénzügyi 
nehézségekkel küzdenek:

b) felhatalmazhatja a tagállamokat, hogy –
a költségvetési helyzetre is figyelemmel –
december 1-jét megelőzően, az általuk 
meghatározott dátumig előleget fizessenek 
az olyan régiókban, ahol rendkívüli 
körülmények következtében a 
mezőgazdasági termelők súlyos pénzügyi 
nehézségekkel küzdenek:
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Or. ro

Indokolás

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor. Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor 
dându-le acces la capital operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Módosítás 452
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés – b a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) A (3) bekezdés rendelkezéseinek 
sérelme nélkül az előlegek kifizetésére sor 
kerülhet az ellenőrzések lezárulta előtt, 
ám kizárólag azon régiókban, ahol az 
ellenőrzés már befejeződött.

Or. ro

Indokolás

Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor dându-le acces la capital 
operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Módosítás 453
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A (2) bekezdéstől eltérve, valamint az 
adminisztratív és helyszíni ellenőrzések 
eredményei alapján az illetékes hatóság az 
I. mellékletben felsorolt támogatási 
rendszerek keretében meghatározott 
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kifizetési összegek 60%-ának erejéig 
előleget fizethet a termelő számára.
Másfelől, a 128. cikkben meghatározott 
eljárással összhangban, a Bizottság 
engedélyezheti a tagállamok számára, 
hogy – a költségvetés helyzetére is 
figyelemmel – az I. mellékletben felsorolt 
támogatási rendszerek keretében 
telejesítsék a kifizetések maximum 80%-
át.

Or. en

Módosítás 454
Jan Mulder, Niels Busk

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. mellékletben felsorolt támogatási 
rendszerek működése nem érinti a 
gazdasági változások és a költségvetési 
helyzet figyelembevételével bármely 
időpontban elvégezhető felülvizsgálat 
lehetőségét.

törölve

Or. en

Módosítás 455
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindenesetre a három KAP Római 
Szerződésbe foglalt alapelveit tiszteletben 
kell tartani.

Or. enen
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Módosítás 456
Neil Parish

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az 1782/03/EK rendelet 53. cikkében 
és 63. cikkének (2) bekezdésében 
megfogalmazott területpihentetési jog 
jelen rendelettel normális jogosultsággá 
válik.

Or. en

Indokolás

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Módosítás 457
Alyn Smith

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az 1782/03/EK rendelet 53. cikkében 
és 63. cikkének (2) bekezdésében 
megfogalmazott területpihentetési jog 
jelen rendelettel normális jogosultsággá 
válik.

Or. en

Indokolás

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.
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Módosítás 458
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a mezőgazdasági üzem bármely olyan 
mezőgazdasági földterülete, beleértve a 
rövid életciklusú erdei fákkal (ex 
0602 90 41 KN-kód) beültetett területeket 
is, amelyet mezőgazdasági tevékenységre 
használnak, vagy ha a területeket nem 
mezőgazdasági tevékenységre is 
használják, amelyek használatában a 
mezőgazdasági tevékenység túlsúlyban 
van. A Bizottság az e rendelet 128. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban meghatározza a 
támogatható hektárokon engedélyezett nem 
mezőgazdasági tevékenységekkel 
kapcsolatos részletes szabályokat.

a) a mezőgazdasági üzem bármely olyan 
mezőgazdasági földterülete, beleértve a 
rövid életciklusú erdei fákkal (ex 
0602 90 41 KN-kód) beültetett területeket 
is, amelyet mezőgazdasági tevékenységre 
használnak, vagy amelyek használatában a 
mezőgazdasági tevékenység túlsúlyban 
van. A Bizottság az e rendelet 128. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban meghatározza a 
támogatható hektárokon engedélyezett nem 
mezőgazdasági tevékenységekkel 
kapcsolatos részletes szabályokat.

Or. es

Módosítás 459
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés –  1 albekezdés–a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) minden termőterület, amely a 
biodiverzitásnak kedvező agrár-ökológia 
elemének tekinthető. Az egyes tagállamok 
maguk döntenek az elemek e listája 
meghatározásának módjáról;

Or. fr

Indokolás

Il s'agit de valider le fait que d'autres hectares que des hectares de production peuvent 
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bénéficier de DPU.

Módosítás 460
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bidiverzitásnak a terület egészén történő 
megőrzése érdekében a mezőgazdasági 
üzemek elkülönítenek egy területet a 
biodiverzitás számára. A terület nagysága 
a termelésre alkalmas terület nagyságával 
arányosan kerül megállapításra. Ez a 
méret minimálisan 2%, de az egyes 
tagállamok szabadon határozhatnak 
ennek emeléséről. A biodiverzitási 
területre számított hektárok főleg a 
tagállamok által meghatározott agrár-
ökológiai elemekből állnak. E hektárokra 
egyszeri biodiverzitási támogatás fizethető.

Or. fr

Módosítás 461
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamok esetében az összes 
támogatási jogosultság értéke nem 
haladhatja meg a VIII. mellékletben 
említett nemzeti felső határt.

(1) Az egyes tagállamok esetében az összes 
támogatási jogosultság értéke nem 
haladhatja meg a VIII. mellékletben 
említett nemzeti felső határt. A támogatási 
jogosultság szintjének maghatározása 
azonban továbbra is objektív módon 
történik, és nem diszkriminatív egyik 
tagállamra nézve sem.
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Or. pl

Indokolás

Załącznik VIII wykracza poza obecną perspektywę finansową i stwarza nieuzasadnione 
podstawy do dalszej dyskryminacji nowych państw członkowskich szczególnie tych, które 
przystąpiły do Unii w 2004 r. Proponowane pułapy w przeliczenu na hektar ziemi rolniczej 
utrzymywałyby olbrzymią dysproporcję między państwami członowskimi nawet w 2016 r.  -
np.  na Łotwie wynoszą one 79 €/ha, w Portugalii 161 €/ha,  Polsce 190 €/ha,  a w Grecji 
681€/ha. Wieloletnie utrzymywanie dysproporcji zaprzecza zasadzie równego traktowania 
państw i rolników, powoduje zakłócenia na rynku i zniekształca konkurencję. Dlatego pułapy 
w załączniku VIII powinny być ponownie wyliczone.

Módosítás 462
Peter Baco

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamok esetében az összes 
támogatási jogosultság értéke nem 
haladhatja meg a VIII. mellékletben 
említett nemzeti felső határt.

(1) Azon tagállamok esetében, amelyeknek 
nem sikerül terményeiket értékesíteni az 
összes támogatási jogosultság értéke nem 
haladhatja meg a VIII. mellékletben 
említett nemzeti felső határt.

Or. sk

Indokolás

Takéto obmedzenie nie je opodstatnené pre producentov v tých štátoch, ktorí svoju produkciu 
dokážu realizovať na trhu.

Módosítás 463
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok elsősorban arra (2) A tagállamok elsősorban arra 
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használhatják fel a nemzeti tartalékot, hogy 
a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő mezőgazdasági termelőknek –
objektív kritériumok alapján és a 
mezőgazdasági termelők közötti egyenlő 
bánásmódot, valamint a piac és a 
versenyhelyzet torzulásának 
megakadályozását biztosító módon –
támogatási jogosultságot ítéljenek oda.

használhatják fel a nemzeti tartalékot, hogy 
a mezőgazdasági tevékenységüket 
megkezdő vagy 35 évesnél fiatalabb
mezőgazdasági termelőknek – objektív 
kritériumok alapján és a mezőgazdasági 
termelők közötti egyenlő bánásmódot, 
valamint a piac és a versenyhelyzet 
torzulásának megakadályozását biztosító 
módon – támogatási jogosultságot ítéljenek 
oda.

Or. nl

Indokolás

Naar aanleiding van eerder oproepen van het Europees Parlement, is het van belang dat de 
jonge Europese agrarisch ondernemer een extra steun in de rug ontvangt en zodat het werken 
in de landbouw aantrekkelijk blijft. Voorrang bij toeslagrechten uit de reserve is hierbij een 
belangrijke mogelijkheid.

Módosítás 464
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 68. cikk (1) bekezdésének c) pontját 
nem alkalmazó tagállamok 
felhasználhatják a nemzeti tartalékot arra, 
hogy – objektív kritériumok alapján – a 
mezőgazdasági termelők közötti egyenlő 
bánásmódot, valamint a piac és a 
versenyhelyzet torzulásának 
megakadályozását biztosító módon –
támogatási jogosultságokat határozzanak 
meg olyan területen működő 
mezőgazdasági termelők részére, amely az 
állami intervenció valamely formájához 
kapcsolódó szerkezetátalakítási és/vagy 
fejlesztési program hatálya alatt áll, a 
termőterületek termelésből való 
kivonásának megelőzése és/vagy az adott 

(3) A tagállamok jelen rendelet 2009-es 
hatályba lépésétől arra használják a 
nemzeti tartalékot, hogy – objektív 
kritériumok alapján, a mezőgazdasági 
termelők közötti egyenlő bánásmódot, 
valamint a piac és a versenyhelyzet 
torzulásának megakadályozását biztosító 
módon – támogatási jogosultságokat és 
támogatási intézkedéseket ítéljenek oda a 
mezőgazdasági termelők számára a 
valamely állami intervencióhoz kapcsolódó 
szerkezetátalakítási és/vagy fejlesztési 
programok által érintett területeken a 
leghátrányosab helyzetű területeken 
működő olyan ágazatok számára, mint 
például a juh- és kecsketenyésztés, annak 
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területen a mezőgazdasági termelőket sújtó 
különleges hátrányok ellentételezése 
érdekében.

érdekében, hogy megelőzzék a 
termőterületek termelésből való kivonását, 
illetve a termelés megszüntetését és/vagy 
ellentételezzék az adott területen a 
mezőgazdasági termelőket sújtó különleges 
hátrányokat.

Or. fr

Indokolás

Certaines filières, notamment les filières ovine et caprine, traversent de grandes difficultés 
alors qu'elles sont essentielles dans la mise en valeur économique et durable des zones les 
plus défavorisées et dans l’aménagement du territoire. Les agriculteurs de ces filières ont 
besoin d'une action immédiate, dès 2009. Il semble donc nécessaire de permettre aux Etats 
membres de mobiliser la réserve nationale de façon urgente pour financer des mesures de 
soutien spécifique à ces filières en difficulté.

Módosítás 465
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok arra használhatják a 
nemzeti tartalékot, hogy olyan 
mezőgazdasági termelők számára ítéljenek 
oda támogatási jogusltságokat, akik még 
nem kötöttek a tagállamok nemzeti 
jogában szabályozott sajátos természetű 
szerződéseket.

Or. it

Indokolás

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere diritti all’aiuto attraverso la 
riserva nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, 
ecc.). La maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle 
risorse che per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non 
utilizzo dei diritti per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  
diventeranno 2.
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Módosítás 466
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok arra használhatják a 
nemzeti tartalékot, hogy olyan 
mezőgazdasági termelők számára ítéljenek 
oda jogusltságokat, akik még nem 
kötöttek a tagállamok nemzeti jogában 
szabályozott sajátos természetű 
szerződéseket. 

Or. it

Indokolás

Gli Stati membri devono avere la possibilità di concedere titoli attraverso la riserva 
nazionale, a particolari fattispecie di contratti presenti negli Stati membri (soccida, ecc.). La 
maggiore flessibilità nell’utilizzo della riserva nazionale permette l’ utilizzo delle risorse che 
per la prima volta sono confluite in riserva nazionale nel 2008,  dopo il non utilizzo dei titoli 
per 3 anni consecutivi  che  ,in seguito alla proposta della Commissione,  diventeranno 2.

Módosítás 467
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2 évig nem aktivált támogatási 
jogosultságokat a nemzeti tartalék számára 
kell kiosztani, kivéve a 36. cikk (1) 
bekezdése szerinti vis maior vagy 
rendkívüli körülmény esetét.

A 3 évig nem aktivált támogatási 
jogosultságokat a nemzeti tartalék számára 
kell kiosztani, kivéve a 36. cikk (1) 
bekezdése szerinti vis maior vagy 
rendkívüli körülmény esetét. Ezeket az 
összegeket elsősorban a fiatalok 
mezőgazdasági tevékenységekbe 
kezdésének támogatására kell 
felhasználni a generációk közötti átmenet 
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biztosítása érdekében.

Or. es

Indokolás

La Política Agrícola Común no dispone apenas de medios para promover el relevo 
generacional necesario para garantizar la perdurabilidad de la agricultura.

Módosítás 468
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Támogatási jogosultság adásvétel vagy 
bármely egyéb formában történő végleges 
átruházás útján ruházható át, 
földterülettel együtt vagy anélkül. Ezzel 
ellentétben, bérbeadás vagy más hasonló 
típusú ügylet csak abban az esetben 
engedhető meg, ha a támogatási 
jogosultság átruházását megfelelő 
támogatható hektárszám átruházása 
kíséri.

törölve

Or. de

Módosítás 469
Astrid Lulling

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam dönthet úgy, hogy a 
támogatási jogosultság csak adásvétellel 
vagy más végleges átruházás útján adható 
át.
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Or. en

Módosítás 470
Elisabeth Jeggle

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hasonló esetekben a tagállamok 
dönthetnek úgy, hogy bérbeadás vagy más
hasonló típusú ügylet csak abban az 
esetben engedhető meg, ha a támogatási 
jogosultság átruházását megfelelő 
támogatható hektárszám átruházása 
kíséri.

Or. de

Módosítás 471
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 35. cikk (1) bekezdésétől eltérve a 
speciális jogosultsággal rendelkező 
mezőgazdasági termelő számára a tagállam 
engedélyezi a jogosultságnak a megegyező 
számú támogatható hektárral való 
aktiválására vonatkozó követelménytől 
történő eltérést, feltéve ha a termelő a 
2000-es, 2001-es és 2002-es naptári évben 
végzett, számosállat-egységben (SZÁE) 
kifejezett mezőgazdasági tevékenységének 
legalább 50%-át fenntartja. 

(2) A 35. cikk (1) bekezdésétől eltérve a 
speciális jogosultsággal rendelkező 
mezőgazdasági termelő számára a tagállam 
engedélyezi a jogosultságnak a megegyező 
számú támogatható hektárral való 
aktiválására vonatkozó követelménytől 
történő eltérést, feltéve ha a termelő a 
2000-es, 2001-es és 2002-es naptári évben 
végzett, számosállat-egységben (SZÁE) 
kifejezett mezőgazdasági tevékenységének 
legalább 50%-át fenntartja. Románia és 
Bulgária esetében a 2006-os, 2007-es és 
2008-as naptári évet kell figyelembe 
venni.

Or. ro
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Indokolás

Având în vedere condiţiile speciale ale fermelor pentru creşterea animalelor aplicarea 
acestor prevederi şi statelor care nu aplică SPU încă  este un exerciţiu util.

Módosítás 472
Constantin Dumitriu

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Alkalmazható ezzel szemben azon 
államokra, amelyek még nem vezették be 
az egységes kifizetési rendszert, de 
szándékukban áll.

Or. ro

Módosítás 473
Ioannis Gklavakis

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A speciális jogosultságok átruházása 
esetén a kedvezményezett csak öröklés 
vagy várható öröklés esetén élhet a (2) 
bekezdésben említett eltérés jogával.

(3) A speciális jogosultságok 
átruházásakor az eltérés tárgyát képező 
összes támogatási jogosultság átruházása, 
illetve öröklés vagy várható öröklés esetén 
a kedvezményezett élhet a (2) bekezdésben 
említett eltérés jogával.

Or. el

Indokolás

Τα οφέλη από την παρέκκλιση του Άρθρου 45 παράγραφος 2, θα πρέπει να διατηρούνται σε 
κάθε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων και όχι μόνο σε περιπτώσεις κληρονομιάς.
Tα ειδικά δικαιώματα σήμερα αποτελούν κίνητρο για την διατήρηση της ζωικής παραγωγής, 
ιδίως στα κράτη μέλη όπου οι κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν ιδιωτικούς βοσκοτόπους αλλά τους 
νοικιάζουν.
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Módosítás 474
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A speciális jogosultságok átruházása 
esetén a kedvezményezett csak öröklés 
vagy várható öröklés esetén élhet a (2) 
bekezdésben említett eltérés jogával.

(3) A speciális jogosultságok átruházása 
esetén a kedvezményezett csak öröklés 
vagy várható öröklés esetén, illetve akkor
élhet a (2) bekezdésben említett eltérés 
jogával, amennyiben nem rendelkezik a 
jogainak érvényesítéséhez szükséges 
területtel.

Or. es

Módosítás 475
María Isabel Salinas García

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kellően indokolt esetben és a közösségi 
jog általános elveivel összhangban eljárva 
a tagállamok legkésőbb 2009. augusztus 
1-jéig dönthetnek úgy, hogy 2010-től 
kezdődően közelíteni kezdik az 
1782/2003/EK rendelet III. címének I–IV. 
fejezete szerint létrehozott támogatási 
jogosultságok értékét. Ennek érdekében a 
támogatási jogosultságokat legalább 
három előre meghatározott évenkénti 
lépésben, objektív és megkülönböztetéstől 
mentes kritériumok alapján fokozatosan 
módosítják.

törölve

A támogatási jogosultság értékének 
csökkenése az említett éves lépésekben 
soha nem haladhatja meg a jogosultság 
kezdő értéke és az utolsó éves lépcső 
végrehajtásakor érvényes értéke közötti 
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különbség 50%-át.
A tagállamok határozhatnak úgy, hogy az 
előző bekezdéseket a megfelelő földrajzi 
szinteken alkalmazzák, amelyeket objektív 
és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján állapítanak meg, azaz 
azok intézményi vagy adminisztratív 
struktúrája és/vagy regionális 
mezőgazdasági potenciálja alapján.

Or. es

Indokolás

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves
desajustes.

Módosítás 476
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kellően indokolt esetben és a közösségi 
jog általános elveivel összhangban eljárva 
a tagállamok legkésőbb 2009. augusztus 1-
jéig dönthetnek úgy, hogy 2010-től 
kezdődően közelíteni kezdik az 
1782/2003/EK rendelet III. címének I–IV. 
fejezete szerint létrehozott támogatási 
jogosultságok értékét. Ennek érdekében a 
támogatási jogosultságokat legalább három 
előre meghatározott évenkénti lépésben, 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján fokozatosan 
módosítják.

Kellően indokolt esetben és a közösségi 
jog általános elveivel összhangban eljárva 
és a regionális hatóságokkal folytatott 
konzulció, illetve egy hatástanulmány 
alapján a tagállamok legkésőbb 2009. 
augusztus 1-jéig döntenek úgy, hogy 2010-
től kezdődően közelíteni kezdik az
1782/2003/EK rendelet III. címének I–IV. 
fejezete szerint létrehozott támogatási 
jogosultságok értékét Ennek érdekében a 
támogatási jogosultságokat legalább három 
előre meghatározott évenkénti lépésben, 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján fokozatosan 
módosítják.

Or. fr
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Indokolás

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient donc de demander aux 
Etats membres en consultation avec les autorités régionales et sur la base d'une étude 
d'impact de s'éloigner du modèle historique et de tendre à uniformiser progressivement la 
valeur des droits au paiement.

Módosítás 477
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kellően indokolt esetben és a közösségi 
jog általános elveivel összhangban eljárva 
a tagállamok legkésőbb 2009. augusztus 1-
jéig dönthetnek úgy, hogy 2010-től 
kezdődően közelíteni kezdik az 
1782/2003/EK rendelet III. címének I–IV. 
fejezete szerint létrehozott támogatási 
jogosultságok értékét. Ennek érdekében a 
támogatási jogosultságokat legalább három 
előre meghatározott évenkénti lépésben, 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján fokozatosan 
módosítják.

Kellően indokolt esetben és a közösségi 
jog általános elveivel összhangban eljárva 
a tagállamok dönthetnek úgy, hogy 2010-
től kezdődően közelíteni kezdik az 
1782/2003/EK rendelet III. címének I–IV. 
fejezete szerint létrehozott támogatási 
jogosultságok értékét Ennek érdekében a 
támogatási jogosultságokat legalább három 
előre meghatározott évenkénti lépésben, 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján fokozatosan 
módosítják.

Or. it

Indokolás

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento di applicare il 
sistema di ravvicinamento del valore dei diritti all’aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009.
Occorre inoltre porre rimedio a particolari situazioni createsi a seguito dell’utilizzo di 
particolari contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato 
di diritti all’aiuto ma di esiguo valore.
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Módosítás 478
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kellően indokolt esetben és a közösségi 
jog általános elveivel összhangban eljárva 
a tagállamok legkésőbb 2009. augusztus 1-
jéig dönthetnek úgy, hogy 2010-től 
kezdődően közelíteni kezdik az 
1782/2003/EK rendelet III. címének I–IV. 
fejezete szerint létrehozott támogatási 
jogosultságok értékét. Ennek érdekében a 
támogatási jogosultságokat legalább három 
előre meghatározott évenkénti lépésben, 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján fokozatosan 
módosítják.

Kellően indokolt esetben és a közösségi 
jog általános elveivel összhangban eljárva 
a tagállamok dönthetnek úgy, hogy 2010-
től kezdődően közelíteni kezdik az 
1782/2003/EK rendelet III. címének I–IV. 
fejezete szerint létrehozott támogatási 
jogosultságok értékét Ennek érdekében a 
támogatási jogosultságokat legalább három 
előre meghatározott évenkénti lépésben, 
objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján fokozatosan 
módosítják.

Or. it

Indokolás

Gli Stati Membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
sistema di riavvicinamento del valore dei diritti all'aiuto, anche dopo il 1° agosto 2009.

Módosítás 479
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatási jogosultság értékének 
csökkenése az említett éves lépésekben 
soha nem haladhatja meg a jogosultság 
kezdő értéke és az utolsó éves lépcső 
végrehajtásakor érvényes értéke közötti 
különbség 50%-át.

törölve
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Or. pl

Indokolás

Zapis ten uniemożliwiałby redukcje uprawnień dla nielicznych, ale największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej. Byłoby to sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem 
unijnego rolnictwa, zasadami Unii Europejskiej i celami WPR.

Módosítás 480
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok határozhatnak úgy, hogy az 
előző bekezdéseket a megfelelő földrajzi 
szinteken alkalmazzák, amelyeket objektív 
és megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján állapítanak meg, azaz azok 
intézményi vagy adminisztratív struktúrája 
és/vagy regionális mezőgazdasági 
potenciálja alapján.

A tagállamok határoznak arról, hogy az 
előző bekezdéseket a megfelelő földrajzi 
szinteken alkalmazzák, amelyeket objektív 
és megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján állapítanak meg, azaz azok 
intézményi vagy adminisztratív struktúrája 
és/vagy regionális mezőgazdasági 
potenciálja alapján.

Or. fr

Módosítás 481
Guiseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kollektív haszonélvezeti joggal terhelt 
vagy kollektív művelésű területek esetében 
lehetőség van a támogatási jogosultságok 
értékének újbóli, a termőföld nagysága 
alapján történő megállapítására, feltéve, 
hogy a maximális környezeti terhelés 
feltételeit betartják.

Or. it
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Módosítás 482
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kollektív haszonélvezeti joggal terhelt 
vagy kollektív művelésű területek esetében 
lehetőség van a támogatási jogosultságok 
értékének újbóli, a termőföld nagysága 
alapján történő megállapítására, feltéve, 
hogy a maximális környezeti terhelés 
feltételeit betartják.

Or. it

Indokolás

Occorre porre rinedio a particolari situazioni createsi a seguito dell'utilizzo di particolari 
contratti regolamentati dagli Stati membri che hanno prodotto un numero elevato di diritti 
all'aiuto ma di esiguo valore.

Módosítás 483
Esther De Lange

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egységes támogatási rendszert az 
1782/2003/EK rendelet III. címének 1–4. 
fejezete alapján bevezető tagállamok 
legkésőbb 2009. augusztus 1-jéig 
határozhatnak úgy, hogy az egységes 
támogatási rendszert 2010-től kezdődően 
regionális szinten alkalmazzák az e 
szakaszban meghatározott feltételekkel 
összhangban.

(1) Az egységes támogatási rendszert az 
1782/2003/EK rendelet III. címének 1–4. 
fejezete alapján bevezető tagállamok 
legkésőbb minden év augusztus 1-jéig 
határozhatnak úgy, hogy az egységes 
támogatási rendszert a következő évtől
kezdődően regionális szinten alkalmazzák az 
e szakaszban meghatározott feltételekkel 
összhangban.

Or. nl
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Indokolás

De keuze om een omslag te maken naar een regionaal model is op deze manier zeer inflexibel 
en laat weinig ruimte voor discussie en onderzoek naar de mogelijkheden en noodzaak.
Daarom het voorstel om jaarlijks te kunnen besluiten over de omslag naar een regionaal 
model.

Módosítás 484
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egységes támogatási rendszert az 
1782/2003/EK rendelet III. címének 1–4. 
fejezete alapján bevezető tagállamok 
legkésőbb 2009. augusztus 1-jéig
határozhatnak úgy, hogy az egységes 
támogatási rendszert 2010-től kezdődően 
regionális szinten alkalmazzák az e 
szakaszban meghatározott feltételekkel 
összhangban.

(1) Az egységes támogatási rendszert az 
1782/2003/EK rendelet III. címének 1–4. 
fejezete alapján bevezető tagállamok 
határozhatnak úgy, hogy az egységes 
támogatási rendszert 2010-től kezdődően 
regionális szinten alkalmazzák az e 
szakaszban meghatározott feltételekkel 
összhangban.

Or. it

Indokolás

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento, di applicare il 
regime di pagamento unico a livello regionale, anche dopo il 1° agosto 2009.

Módosítás 485
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok konzultációt folytatnak 
a regionális hatóságokkal és 
hatástanulmányt készítenek az egységes 
kifizetési rendszer bevezetéseinek 
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hatásairól.

Or. fr

Indokolás

Compte tenu de l'implication de certaines régions européennes dans la gestion de la PAC, il 
apparaît nécessaire qu'elles soient consultées avant le choix d'une base régionale pour le 
régime de paiement unique. Une étude d'impact doit aussi prendre en compte cette nouvelle 
dimension territoriale.

Módosítás 486
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a régiókat objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján határozzák meg, azaz azok 
intézményi vagy adminisztratív struktúrája 
és/vagy regionális mezőgazdasági 
potenciálja alapján.

(2) A tagállamok a régiókat objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
alapján határozzák meg, azaz azok 
intézményi vagy adminisztratív struktúrája 
vagy regionális mezőgazdasági potenciálja 
vagy a hátrányos helyzetű régiók 
szerkezeti hátrányai alapján.

Or. en

Indokolás

Ensures a closer focus on peripheral and permanently  disadvantaged regions.

Módosítás 487
Lily Jacobs

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok az első, második és 
harmadik albekezdésben 
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meghatározottaknak megfelelően 
cselekednek a központi kormányzati szint 
alatti kormányzattal folytatott 
konzultációban.

Or. en

Módosítás 488
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kellően megalapozott esetben a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 47. 
cikk szerint megállapított regionális felső 
határ legfeljebb 50%-át felosztják az összes 
olyan mezőgazdasági termelő között, 
amelyeknek a mezőgazdasági üzeme az 
érintett régióban található, ideértve azokat 
is, amelyek nem rendelkeznek támogatási 
jogosultsággal.

(1) Kellően megalapozott esetben a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 47. 
cikk szerint megállapított regionális felső 
határ legfeljebb 30 %-át felosztják az 
összes olyan mezőgazdasági termelő 
között, amelyeknek a mezőgazdasági 
üzeme az érintett régióban található, 
ideértve azokat is, amelyek nem 
rendelkeznek támogatási jogosultsággal.

Or. el

Módosítás 489
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kellően megalapozott esetben a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 47. 
cikk szerint megállapított regionális felső 
határ legfeljebb 50%-át felosztják az összes 
olyan mezőgazdasági termelő között, 
amelyeknek a mezőgazdasági üzeme az 
érintett régióban található, ideértve azokat 
is, amelyek nem rendelkeznek támogatási 
jogosultsággal.

(1) Kellően megalapozott esetben a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 47. 
cikk szerint megállapított regionális felső 
határ legfeljebb 50%-át felosztják az összes 
olyan mezőgazdasági termelő között, 
amelyeknek a mezőgazdasági üzeme az 
érintett régióban található, ideértve azokat 
is, amelyek nem rendelkeznek támogatási 
jogosultsággal. A felhasznált terület a 

Adlib Express Watermark



PE412.053v01-00 56/61 AM\739857HU.doc

HU

mezőgazdasági termelő által 2008. május 
15-én bejelentett terület.

Or. it

Indokolás

Occorre definire un momento temporale che eviti speculazioni fondate sulla rendita 
fondiaria.

Módosítás 490
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A dohány jövedelemtámogatásából 
származó egyszeri függetlenített 
támogatásra való jogosultságok 
mentesülnek a regionalizálás alól, 
amennyiben a tagállam értékük egy 
részének a KAP második pillérbe történő 
áthelyezése mellett dönt. 

Or. el

Módosítás 491
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindazonáltal a tagállamok 
bevezethetnek egyéb, világosan 
meghatározott, a mezőgazdasági és/vagy 
vidéki termelő vagy foglalkoztatás 
minőségére vonatkozó feltételeket a 
területi koherencia, a vidéki területek 
változatossága és dinamizmusa 
biztosításának, illetve a földhöz 
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kapcsolódó hagyományos termelési 
modellek fenntartása érdekében.

Or. es
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Módosítás 492
Salinas García, María Isabel

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49 cikk törölve
A támogatási jogosultság felülvizsgálata

(1) Kellően indokolt esetben és a közösségi 
jog általános elveivel összhangban eljárva az 
e rendelet 48. cikkét alkalmazó tagállamok 

legkésőbb 2009. augusztus 1-jéig dönthetnek 
úgy, hogy 2011-től kezdődően közelíteni 

kezdik az e szakasz vagy az 1782/2003/EK 
rendelet III. címe 5. fejezetének 1. szakasza 
szerint létrehozott támogatási jogosultságok 

értékét. Ennek érdekében a támogatási 
jogosultságokat legalább két előre 

meghatározott évenkénti lépésben, objektív 
és megkülönböztetéstől mentes kritériumok 

alapján fokozatosan módosítják.

(2) Kellően indokolt esetben és a közösségi 
jog általános elveivel összhangban eljárva az 

egységes támogatási rendszert az 
1782/2003/EK rendelet III. címe 5. 

fejezetének 1. szakasza szerint bevezető 
tagállamok legkésőbb 2009. augusztus 1-jéig 

dönthetnek úgy, hogy 2010-től kezdődően 
közelíteni kezdik az említett szakasz alapján 
létrehozott támogatási jogosultságok értékét 

azzal, hogy a támogatási jogosultságokat 
legalább három előre meghatározott 

évenkénti lépésben, objektív és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 

alapján fokozatosan módosítják.
 Az első albekezdést a tagállamok által az 

1782/2003/EK rendelet 63. cikke (3) 
bekezdésének alkalmazásában meghozott 

határozatok sérelme nélkül kell alkalmazni.
(3)A támogatási jogosultság értékének 
csökkenése az (1) és a (2) bekezdésben 

említett éves lépésekben soha nem 
haladhatja meg a jogosultság kezdő értéke 

és az utolsó éves lépcső végrehajtásakor 
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érvényes értéke közötti különbség 50%-át.
(4) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
az (1), a (2) és a (3) bekezdést a megfelelő 
földrajzi szinteken alkalmazzák, amelyeket 

objektív és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján állapítanak meg, azaz 

azok intézményi és/vagy adminisztratív 
struktúrája vagy regionális mezőgazdasági 

potenciálja alapján.

Or. es

Indokolás

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Módosítás 493
Katerina Batzeli

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A dohány jövedelemtámogatásából 
származó egyszeri függetlenített 
támogatásra való jogosultságok nem 
kerülnek módosításra a regionalizálás 
keretében, amennyiben a tagállam 
értékük egy részének a KAP második 
pillérbe történő áthelyezése mellett dönt. 

Or. el
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Módosítás 494
Giuseppe Castiglione

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kellően indokolt esetben és a közösségi 
jog általános elveivel összhangban eljárva 
az e rendelet 48. cikkét alkalmazó 
tagállamok legkésőbb 2009. augusztus 1-
jéig dönthetnek úgy, hogy 2011-től 
kezdődően közelíteni kezdik az e szakasz 
vagy az 1782/2003/EK rendelet III. címe 5. 
fejezetének 1. szakasza szerint létrehozott 
támogatási jogosultságok értékét. Ennek 
érdekében a támogatási jogosultságokat 
legalább két előre meghatározott évenkénti 
lépésben, objektív és megkülönböztetéstől 
mentes kritériumok alapján fokozatosan 
módosítják.

(1) Kellően indokolt esetben és a közösségi 
jog általános elveivel összhangban eljárva 
az e rendelet 48. cikkét alkalmazó 
dönthetnek úgy, hogy 2011-től kezdődően 
közelíteni kezdik az e szakasz vagy az 
1782/2003/EK rendelet III. címe 5. 
fejezetének 1. szakasza szerint létrehozott 
támogatási jogosultságok értékét. Ennek 
érdekében a támogatási jogosultságokat 
legalább két előre meghatározott évenkénti 
lépésben, objektív és megkülönböztetéstől 
mentes kritériumok alapján fokozatosan 
módosítják.

Or. it

Indokolás

Gli Stati membri devono avere la possibilità di decidere in qualsiasi momento,  di procedere 
al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto stabiliti in conformità alle disposizioni della 
presente sezione o del titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003,  
anche dopo il 1° agosto 2009.

Módosítás 495
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kellően indokolt esetben és a közösségi 
jog általános elveivel összhangban eljárva 
az e rendelet 48. cikkét alkalmazó 
tagállamok legkésőbb 2009. augusztus 1-
jéig dönthetnek úgy, hogy 2011-től 
kezdődően közelíteni kezdik az e szakasz 

(1) Kellően indokolt esetben és a közösségi 
jog általános elveivel összhangban eljárva 
az e rendelet 48. cikkét alkalmazó 
dönthetnek úgy, hogy 2011-től kezdődően 
közelíteni kezdik az e szakasz vagy az 
1782/2003/EK rendelet III. címe 5. 
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vagy az 1782/2003/EK rendelet III. címe 5. 
fejezetének 1. szakasza szerint létrehozott 
támogatási jogosultságok értékét. Ennek 
érdekében a támogatási jogosultságokat 
legalább két előre meghatározott évenkénti 
lépésben, objektív és megkülönböztetéstől 
mentes kritériumok alapján fokozatosan 
módosítják.

fejezetének 1. szakasza szerint létrehozott 
támogatási jogosultságok értékét. Ennek 
érdekében a támogatási jogosultságokat 
legalább két előre meghatározott évenkénti 
lépésben, objektív és megkülönböztetéstől 
mentes kritériumok alapján fokozatosan 
módosítják.

Or. it
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